Dolní Loučky
Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

Správní obvod: Tišnov

GPS souřadnice: 49.360992N, 16.358712E

Nadmořská výška: 283 m n. m.

První pís. zmínka: 1236 (787 let)

Počet obyvatel: 1 310

PSČ: 594 55

Adresa URL: www.dolniloucky.cz

Facebook: Dolní-Loučky-1077499185610673

Památky a zajímavosti Dolní Loučky
V obci Dolní Loučky najdeme několik historických pamětihodností a památek. Jednou z nejvýznamnějších
je farní kostel sv. Martina, který se nachází vedle zříceniny hradu Lúčka. Jádro kostela sv. Martina
pochází z poloviny 13. století. Je to jednolodní stavba s presbytářem s trojbokým závěrem. Patrocinium
tohoto světce obvykle dokládá starobylou tradici objektu a bývá charakteristické pro venkovské kostely
stavěné v mladší době hradištní (zejména ve 12. století). Zděný kostel sv. Martina byl dostaven v roce
1486 a vysvěcen spolu se hřbitovem olomouckým biskupem. V roce 1572 byl přestaven ve slohu pozdní
gotiky, avšak brzy poté vyhořel. Dnešní podobu daly kostelu stavební úpravy v 18. a 19. století.
Ve zvonici je zavěšen jeden zvon odlitý nejspíš v roce 1491. Kolem kostela se táhne kamenná zeď, která
dříve ohrazovala hřbitov.
Před vstupem do kostela byla dříve umístěna márnice, která však byla ve 20. století přestavěna na
vstupní bránu. Ta je pak od roku 1986 vyzdobena rozsáhlou freskou Příchod sv. Cyrila a Metoděje od Jana
Floriana.
Před vstupní branou kostela jsou umístěny sochy sv. Václava a sv. Ludmily.
Poblíž kostela je socha sv. Jana Nepomuckého a hřbitov založený v roce 1903. Drobnou pamětihodností je
kamenná deska z červeného pískovce s vytesaným křížem a tesařskou sekerou, zazděnou ve zdi pod
kostelem. Deska má údajně připomínat tragickou smrt tesaře při pádu z kostelní věže.
Zřícenina hradu Lúčka Přesné datum stavby hradu není známo, ale podle slovanského názvu se dá
předpokládat, že stál již před rokem 1200, neboť později postavené hrady měly názvy již
poněmčené. Hrad Lúčka byl velký středověký hrad postavený na kopci s nadmořskou výškou 412 m,
a přestože byl zcela opuštěn již v roce 1497, jeho základní zdivo se dochovalo doposud. Hradní zřícenina
je chráněnou kulturní památkou.
Dalšími památkami v obci Dolní Loučky jsou smírčí kámen, bývalé mlýny a Most míru.
Dále se v obci Dolní Loučky nachází nově opravený památník obětem I. světové války.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7778/dolni-loucky/pamatky-turistika/
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